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Markmið verkefnis 

Markmið þessa verkefnis er að auka hæfni, þekkingu og leikni barna í læsi í fimm leikskólum í 

Árborg.  Þróaðar verða daglegar markvissar sögu- og samræðustundir með áherslu á aukinn 

hlustunar- og málskilningi barna, aukinn orðaforða, hugtakaskilning og tjáningu. Unnið 

verður með efnið Markviss málörvun, Lubbi finnur málbein, orðaspjall, samræðulestur og 

verkefni sem tengjast daglegu lífi barnanna eins og t.d. bangsa sem fer á milli heimila 

barnanna og segir frá því sem fyrir augu ber með hjálp barnanna. 

 

Einnig að fræða foreldra leikskólabarna og styðja í hlutverki sínu í málörvun barna. Hlutverk 

foreldra ungra barna í málörvun þeirra felst í góðri fyrirmynd, samræðum og lestri. Börn sem 

hafa greiðan aðgang að fólki sem ræðir við þau, les fyrir þau og kennir þeim ný orð og hugtök 

eiga öllu jöfnu auðveldara með að ná tökum á lestri. Orðaforða læra börn ekki síst hjá 

foreldrum sínum og samræður og lestrastundir með fjölskyldunni leggja grunn að 

bernskulæsi.      

 

Rannsóknir hafa sýnt fylgni milli málvitundar og hljóðkerfisvitundar, orðaforða barna í 

leikskóla og einkunna í grunnskóla og því er mikilvægt að grípa snemma inn í. Einnig hafa 

rannsóknir sýnt mikinn einstaklingsmun á frásagnahæfni barna sem er mikilvægur hluti 

málþroska. Mikilvægt er að þjálfa hlustunar- og málskilning barna með hlustunar-, rím og 

orðaleikjum ásamt hljóðgreiningu. Einnig er sannað að bókalestur hefur jákvæð áhrif á 

málþroska, bernskulæsi og lestrarfærni. Þar er tungumálið í aðalhlutverki og eru samræður 

því mikilvægur liður í sögustundum. Börn þurfa að vera þátttakendur í hópi þar sem bæði er 

talað og hlustað. Því er mikilvægt að þjálfa kennara  í sögulestri og samræðum og að gera 

aðgengi barna að bókum gott.  

 

Styrkur frá Sprotasjóði 

Málörvun og daglegar sögu- og samverustundir í leikskólum hafa verið fastur liður í 

leikskólastarfi í leikskólum Árborgar. Áætlanagerð, undirbúningur og framkvæmd mætti þó 

vera markvissara. Markmið verkefnisins er að þróa málörvun og markvissari samverustundir 

og þarf starfsfólk fræðslu og stuðning sem  fellur ekki undir daglegt starf leikskóla. Því er 

mikilvægt fyrir velgengni þess að fá utanaðkomandi stuðning til að geta kallað inn 

sérfræðinga og til að setja upplýsingar á vef sem geta gagnast öllum leikskólum á landinu og 

foreldrum leikskólabarna.  Sótt var um styrk til Sprotasjóðs til að sinna verkefninu og var því 

úthlutað kr. 2.000.000. Fyrir þá upphæð var áætlað að greiða sérfræðingum fyrir fræðslu og 

stjórnendum leikskólanna fyrir þátttöku þeirra í verkefninu utan vinnutíma.  

 

Verkefnisstjórn  

Anna Magnea Hreinsdóttir, leikskólafulltrúi  

Kristín Eiríksdóttir, leikskólastjóri 

Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri 

Ásthildur Bjarnadóttir, sérkennslufulltrúi leikskóla 
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Þórdís H. Ólafsdóttir, kennsluráðgjafi 

Verkefnastjórn sér um daglega stjórnun og eftirfylgni verkefnis (sjá framkvæmdaráætlun). 

Starfsfólk leikskóla sér um að skrá hjá sér sögu- og samverustundir. Einnig er hlutverk 

verkefnisstjórnar að standa að fræðslu fyrir starfsfólk leikskólanna, að halda utanum 

leshringi tengdum fræðsluefni á efninu Lubbi finnur málbein, Markvissri málörvun, 

Orðaspjalli og samræðulestri.  

 

Þátttakendur í verkefni 

Þátttakendur í verkefninu eru allir starfsmenn leikskóla Árborgar, en stjórnendur 

leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar, sérkennslustjórar og deildarstjórar sitja 

mánaðarlega fræðslu- og umræðufundi. Þeirra hlutverk er að standa að innleiðingu á 

daglegum markvissar sögu- og samræðustundir með áherslu á aukinn hlustunar- og 

málskilningi barna, aukinn orðaforða, hugtakaskilning og tjáningu. Tengiliður við verkefnið er 

leikskólastjóri og einn deildarstjóri innan hvers leikskóla. 

 

Helstu þættir verkefnisins 

Helstu þættir verkefnisins eru: 

1. Markvissar málörvunarstundir með völdum hlustunar-, rím og orðaleikjum ásamt 

hljóðgreiningu skipulagðar. Stundirnar verða unnar upp úr fyrstu köflum bókarinnar 

Markviss málörvun eftir Helgu Friðfinnsdóttir, Sigrúnu Löve og Þorbjörgu 

Þóroddsdóttir.   

2. Lubbi finnur málbein eftir Eyrúnu Ísfold Gísladóttir, Þóru Másdóttir og Þórarinn 

Eldjárn myndskreytta af Freydísi Kristjánsdóttir og með hljóðdisk með söng kórs 

Kársness verður nýtt með markvissum hætti í samverustundum með börnunum.   

3. Orðaspjall – aðferð (text talk) sem setur lestur fyrir börn í brennidepil. Sú aðferð 

leggur áherslu á orðakennslu í tengslum við sögulestur. Hún er sérstaklega löguð að 

leikskólabörnum. Kennarinn velur með markvissum hætti bók til að lesa og velur 

síðan eitt til tvö orð eða hugtök úr bókinni til að kenna. 

4. Samræðu – lestur ( Dialogic reading) sem er lestur byggður á umræðum og 

skoðanaskiptum og er ein mest rannsökuð og best rökstudda kennsluaðferð sem 

notuð er til að undirbúa börn fyrir lestrarnám. Barnið lærir að vera sögumaðurinn en 

hinn fullorðni tekur að sér að vera virkur hlustandi, spyr spurninga, bætir við 

upplýsingum og ýtir undir að barnið lýsi myndum í bókinni. Rannsóknir sýna að 

samræðulestur eykur tjáningarfærni barna meira en þegar lesið er fyrir börn með 

aðstoð myndabóka. 

5. Bangsi kemur í heimsókn og segir frá eða önnur sambærileg verkefni sem hvetja börn 

til frásagnar verður fastur liður í starfi leikskólanna. 

6. Reglulegar bókasafnsferðir barnahópa með kennara sínum þar sem lesið er fyrir 

börnin og þeim kennt að umgangast bækur. 
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Verkáætlun 

Verkefnið hefur fylgt verkáætlun sem sett var fram í upphafi. Hefur áætlunin staðist að öllu 

leyti haustið 2014. 

 

Í ágúst var haldinn ráðstefna fyrir allt starfsfólk leikskóla í Árborg á starfsdegi þeirra. 

Ráðstefnan var haldinn á Stað, Eyrarbakka og hófst með ávarpi Þorsteins Hjartarsonar 

fræðslustjóra og morgunverði. Edda Björgvinsdóttir fjallaði síðan um gleði og húmor og því 

næst kynnti verkefnisstjóri verkefnið. Ásthildur Bj. Snorradóttir hélt fyrirlestur um að leggja 

grunninn að læsi með málörvun.  Kristín Eiríksdóttir leikskólastjóri stjórnaði dagskránni. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Markviss málörvun 

Í september kynntu leikskólakennarar frá Bæjarbóli í Garðabæ  markvissa málörvun og gáfu 

góð ráð um uppbyggingu skipulagðra málörvunarstunda með leikjum, þulum og rími. Fékk 
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hver leikskóli áætlun um hvernig staðið skuli að markvissri málörvun fyrir fjögurra og fimm 

ára börn. 

 

 
 

 

 

 

Orðaspjall 

Í október kom Árdís Hrönn Jónsdóttir leikskólakennari á Tjarnarseli í Reykjanesbæ og hélt 

fyrirlestur um Orðaspjallsaðferðina sem er leið til að efla orðaforða og hlustunarskilning 

barna með bóklestri. Aðferðin var þróuð í leikskólanum Tjarnarseli í samvinnu við 

Rannsóknarstofu um þroska, mál og læsi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hver 

leikskóli fékk bókina Orðaspjall sem er mjög myndræn, ítarlega er sagt frá 

Orðaspjallsaðferðinni og gefin dæmi úr starfinu í Tjarnarseli. Aðferðin felst í að kennarinn les 

bók með börnunum og velur orð úr bókinni til að kenna og leika með eftir fjölbreyttum 

leiðum. Lögð er rík áhersla á samræður við bóklesturinn til að efla hlustunarskilning. 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, skrifar einn kafla 

bókarinnar sem fjallar um málþroska á leikskólaárunum og mikilvægi hans fyrir alhliða þroska 

barna og velgengni í námi. Í viðauka er listi yfir bækur og orð úr þeim sem kennarar geta nýtt 

sér. 
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Í nóvember fjölluðu Ásthildur Bj. Snorradóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir um læsi í 

daglegu starfi, verkfæri og hvernig leikur getur nýst í málörvun og læsi. Einnig urðu umræður 

um næstu skref í innleiðingu verkefnisins og hvaða áskoranir deildarstjórar standa frammi 

fyrir í þeirri vinnu. 

 

Góð mæting var á fundina og þátttakendur áhugasamir. Einnig nýttu leikskólarnir starfsdag í 

nóvember að hluta til í innleiðingu á því efni sem þær höfðu fengið fræðslu um. Var það 

samdóma álit þátttakenda að gott væri fyrir leikskólana að vinna ákveðna þætti saman þó 

svo að leikskólarnir útfæri efnið á ólíkan hátt eftir stefnu hvers skóla og sérstöðu. 

 

 

Á árinu 2015 er fyrirhugað að fara í eftirfarandi þætti: 

15.jan.15 

Hlutverk foreldra 
Lubbi finnur málbein 

Samvinna við bókasafn 

Ásthildur Bj. Snorradóttir 

9.feb.15 

Tvítyngd börn 

Fríða Bjarney Jónsdóttir 

10.mar.15 

Kynning á útfærslu málörvunar í hverjum leikskóla 

Árbær 

Álfheimar 

Brimver/Æskukot 

Hulduheimar 

Jötunheimar 

15.apr.15 

Mat á verkefni 

Eftirfylgd skólaskrifstofu og ráðgjöf 
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Afrakstur verkefnisins 

Stefnt er að því að í lok leikskólagöngu barnanna hafi þau: 

 skilið uppbyggingu orða og hljóða 

 öðlast ánægjulega reynslu af lestri og skrift 

 kynnst stöfum og tengsl stafa og hljóða 

 skilið tilgang ritmáls í bókum í að miðla upplýsingum 

 skilið hefðir ritmáls frá vinstri til hægri, efst og niður 

 lært merkingu nýrra orða og hugtaka og geti nýtt þau í nýju samhengi 

 kynnst tungumálinu á fjölbreyttan hátt og möguleikum þess 

 notið þess að hlusta á og semja sögur, ljóð, þulur og ævintýri 

 og þróað læsi í víðum skilningi      

Einnig er ætlunin að auka hlut foreldra í lestri og samræðum við börn og fræða foreldra um 

mikilvægi hlutverks þeirra í málörvun barna.  Unnið verður að áætlun sem miðar að því að 

fræða foreldra um málþroska barna og byrjendalæsi.  Foreldrar verða fræddir um málþroska 

barna og bernskulæsi og þeir hvattir til að lesa fyrir börn sín fyrir svefninn og ræða um 

lestrarefnið. Gerð verður áætlun um reglulega fræðslu og hvatningu frá leikskóla til foreldra.  

Stefnt er að því að foreldrar leikskólabarna fái reglulega fræðslu- og ráðgjöf um málörvun og 

bernskulæsi og mikilvægi þess að vera börnum góð málfyrirmynd. 

Fróðleikur verður settur inn á heimasíðu leikskólanna með málörvandi verkefnum fyrir 

starfsfólk og kennara. Þar verður einnig hægt að nálgast fræðslu og upplýsingar um sögu- og 

samræðustundir fyrir starfsfólk leikskóla og foreldra.  

1. Áætlun gerð í leikskólunum um daglegar markvissar sögu- og samræðustundir þar 

sem áhersla verður lögð á: 

 Að velja með markvissum hætti bók eða sögu til að lesa 

 Velja orð/hugtök til að kynna 

 Skýra orð/hugtak, munnlega sem og leikrænt 

 Að huga að spurningum til að spyrja 

 Að fara í rímleiki 

 Að fara með þulu  

 Að fara í hljóðgreiningarleik  

  

2. Áætlun gerð um fræðslu fyrir foreldra barna á leikskólaaldri um málörvun og 

hugmyndir sem þeir geta nýtt sér. Fræðslan felur í sér: 

 upplýsingar um máltöku barna og bernskulæsi 

 ábendingar um lestrarstundir 

 upplýsingar um hljóðkerfisvitund barna 

 ábendingar varðandi orðaforða og hugtakaskilning 

 upplýsingar um gildi foreldra sem málfarslegrar fyrirmyndar  
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 Miðlun verkefnis 

Verkefnið verður kynnt á Menntakviku menntavísindasviðs Háskóla Íslands haustið 2015 og í 

grein í Netlu. 

 

Árborg 14. desember 2014 

Dr. Anna Magnea Hreinsdóttir, verkefnastjóri 

 


